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Kindgesprek-eigenaarschap-zelfplan 

 

De cursus bestaat uit 3 dagdelen en is opgenomen in het Lerarenportfolio: NeayMgPZSm 

 

Het is over het algemeen belangrijk om leerlingen zelf doelen te leren stellen. Daar is echter 

voor nodig dat je helder bedenkt waarom je dat als schoolteam wilt (en in welke situaties 

en/of bij welke leerlingen). Het zelfplan biedt een mogelijkheid om verdieping te geven aan 

de kindgesprekken (en een grote bijdrage te leveren aan de intrinsieke motivatie van 

leerlingen). 

 

 

Inhoud 

 

Bijeenkomst 1: 

1: Introductie (overzicht) en doelstelling. 

2: Leraren wisselen voorkennis en vragen uit. 

3: Kindgesprek kaders: pedagogisch en didactisch belang, wettelijk kader. 

4: Theorie: waarom (Why) kindgesprekken, voordelen, leereffecten en eigenaarschap. 

5: Basis voor kindgesprekken (How). Het format voor het ‘zelfplan’ is onderdeel van de 

activerende pedagogiek (Velderman, 2015) en is mede samengesteld nav Hattie (2014; de 

impact van leren zichtbaar maken), Van den Brand (2010; gesprekscommunicatie) en Delfos 

(2008).  

6: Praktisch aanpassen voor de eigen praktijk in 2 of 3 bouwen. 

7: Afspraken voor het werken met zelfplannen aan de hand van een stappenplan 

(Velderman, 2015) en praktijkopdracht (bijv. tenminste 3 gesprekken). 

8: Samenvatting, vooruitblik met uitdagingen voor de praktijk. 

9. Evaluatie. 

 

Bijeenkomst 2: 

1: Introductie, overzicht en doelstelling. 

2: Inventarisatie van verwachtingen. 

3: Evaluatie van de kindgesprekken ivm het Zelfplan om deze te verbeteren en verder te 

ontwikkelen. Leren van elkaar door ervaringen te delen en elkaar te ondersteunen door mee 

te denken. 

4: Theorie tav feedback (gebruik makend van wetenschappelijk onderbouwde inzichten 

Hattie tav feed up – feed back – feed forward).  

5: Theorie: vragen stellen (Delfos, 2008; Van Doorn & Verheij, 2008), verschillende soorten 

vragen en aanpassingen per leeftijdsgroep.  

6: Toepassing in de praktijk. Gezamenlijk een haalbaar rooster opstellen om individuele 

zelfplannen te maken. Elke leraar voert een aantal gesprekken met leerlingen. De volgende 

keer worden parels uitgewisseld. 

7: Samenvatting, vooruitblik met uitdagingen voor de praktijk. 

8. Evaluatie. 
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Bijeenkomst 3: 

1: Introductie, overzicht en doelstelling. 

2: Inventarisatie van parels. 

3: Stand van zaken: opbrengst voor de leerlingen, verwachtingen, verloop van het feedback 

proces?  

4: Theorie gesprekstechnieken (Delfos, 2008; Van Doorn & Verheij, 2008): vraagsoorten 

voor: 

- leergedrag uitlokken 

- monitoren van het leerproces 

- evalueren en afspraken maken 

5: Planning: 

- hoe vaak stel je plannen op? 

- wanneer doe je dat in de praktijk (wat is haalbaar)? 

- hoe leg je de voortgang vast (portfolio) 

- voorlopige afspraken  

6: Evaluatie 
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